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Betreft: Problemen leerlingenvervoer onderwijs 

 
Megen, 19 oktober 2022 

 
Geacht college, 
 
Leerlingen die gebruik maken van het speciaal onderwijs kunnen een beroep doen op 
leerlingenvervoer. Onze gemeente organiseert dan het vervoer van het woon- of 
verblijfsadres naar de betreffende onderwijsinstelling. De SP ontvangt steeds meer 
geluiden en praktijkvoorbeelden dat er problemen zijn rondom het leerlingenvervoer. 
Leerlingen komen regelmatig fors te laat op school, waarvan dit bij een deel van de 
leerlingen structureel het geval is. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kwetsbare 
leerlingen en leerlingen in bijzondere situaties. Het is daarom van groot belang dat dit 
goed georganiseerd is. Het vaak (of structureel) te laat komen werkt ontregelend voor 
kinderen die zo lang moeten wachten maar ook voor andere leerlingen in de klas is dit 
ongewenst. Zeker omdat in het speciaal onderwijs er met kleinere klassen gewerkt 
wordt. Als een aantal leerlingen niet aanwezig zijn bij de dagstart heeft dit direct 
gevolgen voor de groep. Ook voor ouders brengt dit problemen met zich mee. Zij 
kunnen immers pas na hun werk als hun kind opgehaald is.  
 
De SP stelt daarom de volgende vragen; 
 
1. Is het college op de hoogte dat een significant aantal leerlingen structureel te laat 

in de les komt door problemen bij het leerlingenvervoer? 
2. Is het college het met de SP eens dat het onwenselijk is dat een groep kinderen te 

laat komt? Zeker gezien de doelgroep waarbij de effecten van wisselende tijden en 
te laat komen een hele dag impact kunnen hebben? 

3. De SP roept het college op om met de aanbieder(s) van leerlingenvervoer in 
gesprek te gaan en te zorgen dat de problemen opgelost worden. Gaat het college 
dit per direct doen? 

4. Welke andere maatregelen gaat het college treffen om de problemen in het 
leerlingenvervoer op te lossen? En hoe gaat u hierover communiceren naar de 
ouders? 

 
 
De SP ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Bas van der Voort 
Marie-Thérèse Janssen 
 


